Klauzula informacyjna Royal Energy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-125)
przy ul. Kartuskiej 366A:
Celem zadośćuczynienia obowiązującym wymogom prawnym w zakresie ochrony danych osobowych
uprzejmie informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, tym samym wskazujemy na konieczność
zapoznania się poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu.
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Royal Energy spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ul. Kartuskiej 366A, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000 717741, REGON: 369452325, NIP: 5833285584 (tel. (58)
322 17 18, e-mail: biuro@ecoshare.pl).

2.

Dane osobowe są u nas bezpieczne, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, zgodę taką
można wycofać w każdym czasie.

3.

Uprzejmie wskazujemy, iż Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na
następujących podstawach:

a)

w celu zawarcia umowy najmu skuterów elektrycznych oraz korzystania
w tym celu z aplikacji mobilnej do pobrania i zainstalowania na podstawie
Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
b) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy
najmu skuterów elektrycznych oraz korzystania w tym celu z aplikacji
mobilnej do pobrania i zainstalowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
c) w celach analitycznych logów technicznych aplikacji, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co
jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO),
g) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing
bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.

Dane osobowe. Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej
www.ecoshare.pl oraz aplikacji mobilnej takimi danymi są np. imię i nazwisko, nr PESEL, data
urodzenia, adres e-mail, adres IP lub dane lokalizacyjne. Dane osobowe mogą być zapisywane w
plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych na stronie
internetowej www.ecoshare.pl oraz w aplikacji mobilnej, jakie są w użyciu podczas korzystania z
usług Royal Energy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ul.
Kartuskiej 366A.

5.

Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy najmu skuterów elektrycznych oraz
korzystania w tym celu z aplikacji mobilnej do pobrania i zainstalowania przechowujemy do końca
roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w
sprawie jej zawarcia. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy najmu skuterów
elektrycznych oraz korzystania w tym celu z aplikacji mobilnej do pobrania i zainstalowania
przetwarzamy przecz czas obowiązywania umowy oraz do końca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczeń z umowy oraz do końca okresu obowiązku na gruncie prawa podatkowego
przechowywania dokumentacji – w zależności, od tego, który okres jest dłuższy. Twoje podstawowe
dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i
usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub samu ustalimy, że
się zdezaktualizowały. W przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Klienta przez dwa lata
przeprowadzona zostanie ewaluacja potrzeby przetwarzania danych danego Klienta, w efekcie, jakiej
dane osobowe danego Klienta mogą zostać usunięte.

6.

Przekazywanie danych. Royal Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
(80-125) przy ul. Kartuskiej 366A co do zasady nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych
– za wyjątkiem dwóch podmiotów: CYBERTRICK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Pruszkowie (84-312) przy ul. Mierniczej 40/109, KRS nr 0000689641, NIP: 5342556631,
REGON 36798027300000 – dostawca usług i obsługi elektronicznej oraz ROYAL GROUP SERVICES
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ul. Kartuskiej 366A,
KRS nr 0000179944, NIP 5861983573, REGON 19166075100000 – dostawca usług i obsługi
logistyczno administracyjnej. Podmioty te ani nie są uprawnione do przetwarzania przekazanych
danych we własnym celu, ani przekazywania ich jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu. Jeżeli
zajdzie zaś taka potrzeba - przekazanie danych następuje wyłącznie na prawnie uzasadnionej
podstawie, jednocześnie nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do
korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Royal Energy spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ul. Kartuskiej 366A. Przekazywanie danych
może mieć miejsce w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. serwis skuterów) lub usługodawcą
(np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym przypadku przekazanie danych nie
zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane
organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią
odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

7.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

8.

Cookies. Strona internetowa www.ecoshare.pl oraz aplikacja mobilna używają technologii, takich jak
pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych
oraz danych eksploatacyjnych w celach diagnostycznych oraz personalizowania treści. Cookies to
dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na danym urządzeniu końcowym, jakie
przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia. Możliwe
są zmiany ustawień przeglądarki internetowej, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików
cookies itp. oraz usunięcie takich pliki z urządzenia.

9.

Zgodnie z RODO przysługując Ci następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego,
abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli,
d) ograniczenie przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy

nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie
chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania
danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
- masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach
prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzystasz z tego prawa –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
- masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, trzeba
wówczas wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia
zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy
przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też
że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
f) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam
dostarczyłeś na podstawie umowy – możesz też zlecić nam przesłanie tych danych
bezpośrednio innemu podmiotowi,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że
przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych – w każdej chwili
masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzania tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – jakkolwiek – cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie do Royal Energy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ul. Kartuskiej 366A, osobiście
lub pisemnie pod wskazany adres, telefonicznie pod nr (58) 322 17 18, bądź pod adres
e-mail: biuro@ecoshare.pl. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się
musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
10. Uprzejmie wskazujemy, iż podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy najmu
skuterów elektrycznych oraz korzystania w tym celu z aplikacji mobilnej do pobrania i
zainstalowania. Jeżeli nie podasz danych nie dojdzie do zawarcia umowy – a tym samym nie
będziemy mogli spełnić na Twoją rzecz naszego oferowanego świadczenia.
Dodatkowe treści dotyczące przedmiotowego zagadnienia zawarte są w Regulaminie – pkt. XVI
zatytułowany Polityka Prywatności.

